
Meteorologi napovedujejo nevarne vremenske
razmere v prihodnjih dneh
LAURAŠTRASER
V Agenciji republike Slovenije za oko-
lje (Arso) za prihodnje dni napoveduje-
jo nevarne vremenske razmere. Danes
popoldne in proti večeru se bo okrepi-
la burja na Primorskem, Slovenijo pa
bodo po njihovih predvidevanjih v
noči na sredo zajele tudi snežne pada-
vine. Nazadnje smo podobne razme-
re doživeli med božičnimi prazniki,
ko so opozarjali na močno deževje,
tokrat pa je situacija malce drugačna,
so povedali na včerajšnji tiskovni kon-
ferenci.

Kot je pojasnil Branko Gregorčič,
svetovalec s področja meteorologijepri
Arso, se nad zahodnim Sredozemljem
razvija nov ciklon, ki naj bi se danes
približal našim krajem, kar pomeni,
da se bodo vetrovi nad našimi kraji
zelo okrepili. Burja na Primorskem
naj bi se danes popoldne in v noči na
sredo zelo okrepila,njeni sunki pa naj
bi do četrtka zjutraj dosegli hitrosti
od 160 do 200 kilometrov na uro. Sled-

nje pa lahko povzroča večje nevšečno-
sti oziroma nevarnosti. Arso je glede
na prihajajoče vremenske razmere za
območje Primorske razglasil rdečo
stopnjo vremenske ogroženosti, ki bo
veljala od današnjega popoldneva do
četrtka zjutraj. Stopnje vremenske ne-
varnosti se po barvni lestvici delijo od
najmanjše,ki je rumena, preko oranž-
ne do rdeče, ki je največja. Ko pri Arso
razglasijo rdečo stopnjo, javnost o tem
tudi širše obvestijo. Gregorčič je poja-
snil, da tako močne burje v napovedih
niso videli že vsaj nekaj let, ob tem pa
dodal, da morajo počakati vsaj 48 ur,
da bodo lahko videli, v kolikšni meri
so bile te napovedi zanesljive.

S približevanjem ciklona pa naj bi
Slovenijo v noči na sredo zajelo tudi
sneženje. Količina snega naj ne bi bila
pretirano velika, do četrtka zjutraj
naj bi v večjem delu države zapadlo
od 10 do 25 centimetrov snega. Sneži-
lo naj bi tudi ob morju in po nižinah
Primorske. Zaradi vetra in temperatur
podhičlo pa so možni tudi snežni za-

meti. Če ga bo zapadlo okoli 10 centi-
metrov, verjetno ne bo ostal niti teden
dni, pojasnjuje Gregorčič, nagle otoplit-
ve pa po njegovem tudi po četrtku še
ne gre pričakovati. V sredo naj bi bile
močno poslabšane tudi vozne razme-
re povsod po državi. Na podlagi teh
podatkov Gregorčič voznikom pripo-
roča, da če je le mogoče, naj za sredo
tudi odložijo kakšno pot, kajti ob takš-
nem vremenu je promet upočasnjen,
izkušnje pa govorijo, da se lahko zgo-
dijo tudi nesreče. Poleg tega opozar-
ja tudi na potencialnenevarnosti ob
močni burji. Sunki burje z visokimi
hitrostmi lahko ne samo ovirajo pro-
met, ampak povzročijo tudi škodo na
objektih. Opozarja, da lahko močna
burja zelo verjetno odkrije tudi kakš-
no streho, pri tem pa lahko določeni
predmeti poškodujejo tudi ljudi. Ne-
varni so tudi bočni sunki burje, ki
lahko povzročijo, da vozilo zanese na
nasprotni vozni pas.

Na letališču zaradi za prihodnje dni napovedanegamočnega vetra ne predvi-
devajo omejitev promet a. so včeraj povedali v Aerodromu Ljubljana, ki uprav-
lja z letališčem. Težave bi ,icer lahko nastale, če bi veter pihal s 30 vozli ali več
in če bi bil veter bočne k imponente. Za Brnik z okolico je napovedan veter
vzhodne smeri, moči od 1.3 do 25 vozlov, ki naj bi proti jutru slabel, (sta)

Marko Korošec iz Družbe za avtoceste v RS (Dars) je povedal, da so doslej v
merilnem sistemu Darsa zabeležili pet do šest primerov orkanske burje, pri
čemer so sunki burje dosegli hitrosti od 180 do 190 kilometrov na uro. Meril-
nike vetra imajo postavljene do osem metrov nad tlemi, podatke o meritvah
pa dobijo vsakih pet minut. Dars je včeraj za nekaj ur že zaprl hitro cesto Raz-
drto-Vrtojba, glede na napovedane vremenske razmere pa pričakujejo zapo-
re ceste tudi v prihodnjih dneh.

Dars pričakuje zapore

Na letališču zaradi vetra ne pričakujejo težav
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Meteorologi svarijo pred nevarnostjo burje v prihodnjih dneh. Ta v Vipavski dolini nemalokrat povzroči težave v prometu.
(Rosana Rijavec)


